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Onderwerp Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2016 en kwijting aan de financieel beheerder.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename van de beslissing en kwijting aan de financieel beheerder.

Feitelijke
aanleiding

De gouverneur heeft bij brief van 3 oktober 2017 aan het OCMW-Kortrijk een afschrift gestuurd
van zijn besluit tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2016.

Beoordeling De OCMW-Raad heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in zitting van 3 mei 2017. Na onderzoek
door de externe audit heeft de gouverneur aan het OCMW een afschrift gestuurd van zijn besluit
van 29 september tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2016.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Art 174§1, §2 en §3van het OCMW-decreet.

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling jaarrekening 2016 in raad van 3 mei 2017.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Kopie van brief van gouverneur van 3 oktober 2017.
 Kopie van besluit van de gouverneur van 29 september 2017.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2016.
De Raad geeft kwijting aan de financieel beheerder met betrekking tot het boekjaar 2016.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vereniging W13. Kennisname statutenwijziging.

Indiener An Spriet Dienst Wnd. secretaris

Doelstelling De vereniging W13 te laten voldoen aan de voorwaarden gesteld door de VDAB om op te treden
als organisator wijk-werken

Feitelijke
aanleiding

Het decreet van 7 juli 2017 betreffende Wijk-werken impliceert een hervorming van het PWA-
stelsel. Het PWA-stelsel wordt vanaf 1/1/2018 “wijk-werken” en zal een voortraject worden van
het stelsel Tijdelijke Werkervaring (TWE).

Binnen dit decreet worden de lokale besturen verantwoordelijk gesteld voor het uitoefenen van de
regierol voor de organisatie van wijk-werken.

De lokale besturen moeten de keuze maken over de oprichting van een Organisator Wijk-werken.

Het decreet voorziet de mogelijkheid dat een bestaande OCMW-vereniging titel VIII, hoofdstuk 1
(zoals W13) optreedt als organisator wijk-werken. In dat geval dient deze opdracht expliciet in de
statuten van deze vereniging te worden opgenomen.

Beoordeling De colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem, Wervik en Zwevegem
beslisten in de loop van september 2017 om het wijk-werken op niveau van de vereniging W13 te
structureren.

De raad van bestuur van W13 besliste op 29 september jl. om op te treden als organisator wijk-
werken en om de procedure tot statutenwijziging op te starten.

De algemene vergadering van W13 besliste op 6 oktober jl. om de statuten van de vereniging
W13 als volgt te wijzigen:

Toevoeging in art. 3 van de statuten (doel van de vereniging):
j) Optreden als organisator wijk-werken overeenkomstig het decreet wijk-werken van 7
juli 2017 voor die deelgenoten die de opdracht wijk-werken toekennen aan W13.

Het optreden als organisator wijk-werken zal de aanwerving van extra personeel met zich
meebrengen. Dit personeel zal niet ten laste vallen van de reguliere middelen van W13.

De wijziging van de statuten dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de
betrokken deelgenoten en door de Vlaamse Regering.
De gemeenteraad van Kortrijk keurde de statutenwijziging goed in zitting van 9 oktober jl.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Decreet 7 juli 2017 betreffende wijk-werken
 OCMW-decreet

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 CBS 25 september 2017
 RvB W13 29 september 2017
 AV W13 6 oktober 2017
 Gemeenteraad 9 oktober 2017

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

De raad neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van W13 van 6 oktober 2017
tot wijziging van de statuten als volgt:

In art. 3 (doel van de vereniging) wordt een item j) toegevoegd: Optreden als
organisator wijk-werken overeenkomstig het decreet wijk-werken van 7 juli 2017 voor
die deelgenoten die de opdracht wijk-werken toekennen aan W13.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De vraag van de stad Gent, stad Hasselt, stad Oostende, gemeente Nevele, gemeente Tremelo,
OCMW Linkebeek, OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant om te kunnen toetreden tot de vereniging AUDIO.

Beoordeling Het OCMW-Kortrijk is stichtend lid van AUDIO, een vereniging opgericht in toepassing van titel 8
van het OCMW-decreet.

Art 224, tweede lid, van genoemd decreet vereist instemming van alle deelgenoten voor de
toetreding van alle nieuwe deelgenoten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet: de instemming van alle deelgenoten is
vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

 De groeistrategie van Audio, goedgekeurd door de algemene vergadering op 24 april 2013.

Eerdere
beslissingen

 15 april 2009: oprichting van AUDIO-vereniging
 19 maart 2015: toetreding nieuwe leden
 21 april 2016: toetreding nieuwe leden
 7 juli 2016: toetreding nieuwe leden

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

Artikel 1. De toetreding goed te keuren van stad Gent tot de vereniging Audio.

Artikel 2. De toetreding goed te keuren van stad Hasselt tot de vereniging Audio.

Artikel 3. De toetreding goed te keuren van stad Oostende tot de vereniging Audio.

Artikel 4. De toetreding goed te keuren van gemeente Nevele tot de vereniging Audio.

Artikel 5. De toetreding goed te keuren van gemeente Tremelo tot de vereniging Audio.

Artikel 6. De toetreding goed te keuren van OCMW Linkebeek tot de vereniging Audio.

Artikel 7. De toetreding goed te keuren van OCMW Lokeren tot de vereniging Audio.

Artikel 8. De toetreding goed te keuren van OCMW Tremelo tot de vereniging Audio.

Artikel 9. De toetreding goed te keuren van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV tot de vereniging
Audio.

Artikel 10. De toetreding goed te keuren van Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant tot de
vereniging Audio.
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met vzw Oranjehuis. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nele Hofman/ Maarten Francois Dienst directie Welzijn

Doelstelling Via diverse samenwerkingsovereenkomsten met externe partners werken we aan een sterk
sociaal beleid.
Oranjehuis is voor OCMW Kortrijk in het welzijnslandschap een belangrijke partner. Oranjehuis
werkt actief en innoverend binnen integrale jeugdhulp. Zo bouwden we dankzij de lopende
samenwerkingsovereenkomst de samenwerking zodanig uit dat we deze nu in de reguliere
werking van Oranjehuis kunnen inbedden. Zo maken we de middelen vrij om via partnerschap
met stad Kortrijk team werk en onderwijs een aanpak verder uit te werken in de bestrijding van
ongekwalificeerde uitstroom.

Met deze overeenkomst zetten we in op:
 een stad die verjongt en vergroent (De stad wil de verdere uitbouw van het onderwijs

ondersteunen, met bijzondere aandacht naar gelijke onderwijskansen. We geven specifieke
aandacht naar kansengroepen met schoolachterstand om ongekwalificeerde uitstroom te
voorkomen en doorstroom naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt te stimuleren).

 een stad die onderneemt en deelt : Binnen de sociale pijler ontwikkelen we
 partnerships met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de

werkgelegenheid te stimuleren. De gemeenschappelijke lijn in alle acties is empowerment,
om mensen in de verschillende situatie waar ze zich in kunnen bevinden sterker te maken
ook op de arbeidsmarkt.

 Armoedeplan: i.s.m. met partners uit sectoren welzijn, onderwijs en werk wordt een actieplan
opgemaakt om ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.

Feitelijke
aanleiding

Sinds 2014 en naar aanleiding van 'Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten' gingen de teams Werk-
Onderwijs-Welzijn (WOW) na intern overleg met betrokken teamcoaches en de respectievelijke
schepenen verantwoordelijk voor de verschillende beleidsdomeinen aan de slag met experten
(werkgevers, werkgeversorganisaties, begeleidingsdiensten werkzoekenden, CLB, onderwijs,
welzijnsorganisaties, jongerenbegeleiding ...) die op geregelde tijdstippen in werkgroepen nagaan
en actie nemen om ongekwalificeerde uitstroom in Kortrijk het hoofd te bieden.

Dit heeft al geleid tot realisaties zoals jobbeurzen, beroependorp en -rally waar scholen en
bedrijven bij elkaar gebracht worden en een studiedag die op heel wat professionele bijval kon
rekenen.

Via deze nota en samenwerkingsovereenkomst willen we vanuit het OCMW:
 de ontstane dynamiek binnen WOW en de inspanningen die stad en OCMW Kortrijk leveren

naar de thematiek 'Ongekwalificeerde Uitstroom' die nog te veel onder de radar zitten,
verduurzamen en zichtbaar maken;

 een halftijds personeelslid van Oranjehuis vzw detacheren om met hun expertise de
dynamiek te bewaken, te sturen in de juiste richting en de verbinding tussen de sectoren
Werk – Onderwijs – Welzijn te bestendigen.

De keuze voor Oranjehuis vzw is niet toevallig of alleen op basis van hun expertise maar gezien
onze samenwerking reeds enkele fundamenten had gelegd , breiden we deze nu uit met middelen
vanuit de stad om deze opdracht verder uit te werken.

Beoordeling In voorjaar 2017 werd tussentijds gesprek gevoerd rond de lopende overeenkomst OCMW met
Oranjehuis. In de lopende overeenkomst werden volgende zaken opgenomen:
 inzet op gezinsbegeleiding: Oranjehuis maakt zijn werking actief bekend binnen de sociale

dienst, bij brugfiguren om zo zeer kwetsbare gezinnen te kunnen ondersteunen en
begeleiden. Ze staan binnen integrale jeugdhulp mee aan de toegangspoort en zoeken naar
de minst ingrijpende aanpak op maat van gezin en vanuit de krachten en mogelijkheden
binnen het gezin.

 inzet op wijkgerichte acties. Oranjehuis is actief in omgeving Heule (Fatima, Heerlijkheid) en
vanuit boothuis in samenwerking met wijkcentra, buurtwerk.

De samenwerking loopt zeer vlot. Oranjehuis wil vanuit de eigen reguliere werking nog sterker
samenwerken met het OCMW en inspelen op hiaten en behoeften. Zo werden er opnieuw
teammomenten ingelast om de relaties nog te versterken.
Dit gaf de mogelijkheid de bestaande overeenkomst her in te vullen.



Gezien de noden vanuit traject ongekwalificeerde uitstroom, de onderwijstafels en de reeds
opgebouwde ervaring van Oranjehuis via Ligand, via time out willen we hen de acties, projecten
laten opvolgen.

Voor het OCMW biedt deze aanpak ook voordelen om zo de instroom mee te beheersen t.a.v. de
sociale dienst en jongeren sterker te maken.

De Vlaamse Regering heeft een Actieplan vroegtijdig schoolverlaten.
Zowel op Vlaams (Pact 2020) als op Europees niveau (EU2020) werden er de voorbije jaren
streefdoelen gesteld met betrekking tot het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters.
De EU2020 doelstelling stelt een verlaging van het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot onder de
10% voorop. Vlaanderen is met Pact 2020 ambitieuzer en stelt het halveren van het percentage
vroegtijdig schoolverlaters als één van de concrete doelstellingen voorop. Concreet betekent dit
een daling in
aantal vroegtijdige schoolverlaters van 8.6% (volgens de EAK-indicator) naar 4.3% tegen 2020.

In 2014 werden de scholen lager en secundair onderwijs, CLB, VDAB en steden via het 'Actieplan
Vroegtijdig Schoolverlaten' attent gemaakt op het stijgend aantal jongeren die de schoolbanken
verlaten zonder diploma en de maatschappelijke/economische gevolgen van deze tendens :
mismatch van de profielen en vacatures, stijgende (jeugd-)werkloosheid, arbeidskrapte,
verminderde concurrentiepositie bedrijven en erkenning van onderwijsniveau, generatiearmoede,
vergroten van sociale ongelijkheid. De stad werd hierin specifiek gevraagd om de inspanningen
van de verschillende partners af te stemmen en te regisseren naar een plan van aanpak op
stadsniveau.

Vanuit deze oproep en na intern overleg tussen de teams Werk-Onderwijs-Welzijn, de betrokken
teamcoaches en de respectievelijke schepenen verantwoordelijk voor de verschillende
beleidsdomeinen werd een go gegeven om het werkveld uit te nodigen en te bevragen. Deze
oproep kon op heel wat professionele bijval rekenen en was de start van WOW (voorlopige
werktitel) waar overlegmomenten, actiegroepen, projecten en acties ontstonden waar experten
(werkgevers, werkgeversorganisaties, begeleidingsdiensten werkzoekenden, CLB, onderwijs,
welzijnsorganisaties, jongerenbegeleiding ...) vrijwillig tijd en werk in stoppen tot op heden.

Op heden werd (en) :
 urban games ontwikkeld en uitgevoerd waar een 100tal jongeren op digitaal/fysisch pad

gingen om hun ondernemingszin en kennis van wat na school te stimuleren;
 de Urban Games werden ondertussen, i.s.m. met de Bib en Radio Quindo, in eigen regie

genomen. Hierdoor kunnen deze frequenter aan de scholen worden aangeboden. Focus ligt
voornamelijk op scholen met een hogere concentratie van kwetsbare studenten. Ook OCMW
is hierin een actieve partner.

 2 jobbeurzen georganiseerd met specifieke aandacht voor deze thematiek samen met Voka,
Unizo, VDAB, AGO HR& Jobs waar 1100 werkzoekenden en 85 bedrijven met elkaar in contact
werden gebracht;

 een studiedag (januari 17) met sprekers en werkgroepen over de verschillende facetten van
ongekwalificeerde uitstroom waar een 120tal mensen present tekenden;

 een beroependorp (april 17) i.s.m. met scholen, CLB, vzw beroepenhuis en de provincie waar
800 leerlingen uit het 5e leerjaar via workshops hun talenten en interesses konden koppelen
aan beroepen;

 een beroepenrally waar we oktober 2017 diezelfde 800 leerlingen in contacten brengen met
verschillende beroepen op de effectieve werkvloer van een 40tal bedrijven i.s.m. Voka, Unizo,
OCWest, VDAB, CLB en de scholen

Cijfermatig :
1. Ongekwalificeerde uitstroom : de laatst beschikbare cijfers (2014-2015) tussen schooljaar
09/10 en 14/15 :
 voor Vlaanderen een stelselmatige daling van 13% naar 11%;
 voor West-Vlaanderen (gemiddeld de beste leerling van de klas) een daling van 10,3% naar

8,2% (numeriek zijn dat toch nog altijd 1158 leerlingen)
 voor Kortrijk een daling van 14,9% tot 11% in 13/14 maar een stijging naar 12,5% voor

14/15 of 252 leerlingen!
 39% daarvan scoort 2-3 of 4 op de OKI schaal (onderwijs kansarmoede indicator gebaseerd

op bepaalde kenmerken (buurt – opleidingsniveau moeder – gezinstaal en schooltoelage)
 februari 2015 zaten er 16032 leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in Kortrijk,

hiervan was 2,5 % 15 dagen ongewettigd afwezig op een schooljaar – de grootste groep
daarvan (net iets minder dan de helft) in het deeltijds beroepssecundair;

2. Arbeidsmarkt :
 arbeidskrapte april 2017 4,6 werkzoekenden per vacature voor Kortrijk en ZWVL waar dat

jaren gemiddeld 9 was;
 gemiddeld 2016 : 2588 niet werkende werkzoekenden (werkzoekenden in opleiding niet

meegeteld) waarvan 608 jonger dan 25 of 23,5%;
 van de 608 jongeren zijn er 333 laaggeschoold of 55% - bij de totale populatie ligt dat

percentage op 50,5%;



3. OCMW :
 bij benadering 1200 leefloongerechtigden waarvan een derde jonger dan 25 en overwegend

laaggeschoold;
 eerste kwartaal 2017 : 142 studenten ontvangen ondersteuning (112 leefloon, 31 equivalent

leefloon), de gemiddelde schoolse vertraging bij deze studenten is 2,8 jaar.

Financiële
toetsing

Budget Bestaande convenant van 12.500 EUR.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing (bestaande overeenkomst wordt inhoudelijk her-
ingevuld).

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Herwerkte Samenwerkingsovereenkomst

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad keurt de herwerkte samenwerkingsovereenkomst met vzw Oranjehuis voor aanpak van
ongekwalificeerde uitstroom goed.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerking tussen wijkteam Zuid en een privaat wassalon. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Ruben Degryse Dienst directie Wijkteams

Doelstelling Voor de bewoners van de buurt rond de driehofsteden de dienstverlening van een wassalon aan
sociale tarieven (de tarieven gehanteerd in de wijkcentra) bereikbaar/beschikbaar maken door – in
een tijdelijk experiment - een samenwerking op te zetten met het bestaande (commerciële)
wassalon.

De methodiek van samenwerking met een private partner – mocht die goed werken - ook
overdraagbaar maken naar andere gebieden/buurten in Kortrijk, rekening houdende met de
procedurevoorschriften van openbare aanbesteding.

Feitelijke
aanleiding

Vanaf januari 2018 krijgt wijkteam Zuid zijn uitvalsbasis op de benedenverdieping van Blok 5 van
de Driehofsteden. Daar zullen een bibliotheek en een wijkcentrum samen hun intrek nemen en een
geïntegreerde werking uitbouwen.
De drie woonblokken (2 bestaande gerenoveerde gebouwen en 1 nieuwbouw) zullen samen bijna
300 appartementen tellen.
Door de huidige aanwezigheid van het wijkteam in die buurt merken we dat er een nood bestaat
aan een wassalon dat werkt met sociale(re) tarieven.

Er zijn 2 commerciële wassalons in de buurt (Select Wash in de Minister de Taeyelaan en Speed
Queen in de Wandelingenstraat)
De prijzen die daar nu worden gehanteerd zijn voor mensen die genieten van sociaal tarief of
voorkeurstarief niet betaalbaar.

Eerder dan in het wijkcentrum zelf een wassalon in te richten en uit te baten waar mensen kunnen
komen wassen en drogen aan sociaal en/of voorkeurstarief opteren we ervoor om in eerste
instantie te pogen een samenwerking op te zetten met de commerciële wassalons.

De wijkteams kregen in juni 2016 de goedkeuring van de Raad om onderhandelingen te voeren met
de private wassalons. Met beide wassalons werd een zelfde princiepsafspraak gemaakt:

Bij aankoop van 100 jetons krijgen we er 10 gratis bij. De wijkteams verkopen de jetons nooit aan
klanten die genieten van het standaardtarief en gebruiken die jetons bijgevolg enkel voor klanten
die genieten van het sociaal- of voorkeurstarief. Beide wassalons hanteren dezelfde prijs voor hun
jetons en bijgevolg is het aandeel dat het OCMW oplegt ook voor beide regelingen gelijk.

Beoordeling Het akkoord met beide wassalons is een goed akkoord. De wassalons geven +/- 10 % korting (in
de vorm van 10 gratis jetons) aan de wijkcentra. Omgerekend komt dat neer op 0,36 € korting per
jeton. Daardoor dragen ook zij een stuk van de kost om meer financieel zwakke bezoekers van de
wijkcentra de kans te geven hun was te doen in de wassalons.
Dit brengt een dubbel effect teweeg:
 De capaciteit van de dienstverlening van de wijkcentra wordt gevoelig uitgebreid. Op vandaag

zitten de wassalons in eigen beheer volgeboekt. Nieuwe klanten kunnen er nog nauwelijks bij.
Dezelfde prijszetting kunnen hanteren in private wassalons opent deuren voor heel wat van
onze klanten.

 Een aantal mensen die – omwille van stigmatisering - een te hoge drempel ervaren om met
hun wasmand naar het wijkcentrum te komen kan nu een stuk anoniemer, maar tegen
dezelfde prijsvoorwaarden toch genieten van deze dienstverlening.

Bij de huidige regeling is de tussenkomst die wordt betaald door het OCMW bij beide wassalons
gelijk:

SOCIAAL TARIEF VOORKEURSTARIEF

Kostprijs Jeton 4 € 4 €

Aandeel Wassalon 0,36 € 0,36 €

Aandeel klant 2 € 1 €

aandeel OCMW 1,64 € 2,64 €



Financiële
toetsing

Budget Extra dienstverlening, niet voorzien in het huidige budget.
De kost zal afhangen van het effectieve gebruik. Bij 1.000 wasbeurten
(raming wijkteams), en verdeling 75%/25% sociaal/voorkeurtarief bedraagt
de OCMW-bijdrage 1.890 EUR.

Visum financieel
beheerder

Ja, op voorwaarde dat het exploitatiebudget van Wijkteam Zuid licht wordt
opgetrokken in het budget 2018.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 In de raad van 16 juni 2016 besliste de Raad dat de wijkteams onderhandelingen met de
wassalons in de buurt mocht voeren.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de regeling dat bij beide wassalons jetons aangekocht worden per 100
en daar 10 jetons gratis bij verkregen worden.

De raad gaat akkoord dat de wijkteams de jetons doorverkopen aan hun klanten die genieten van
het sociaal of het voorkeurstarief tegen volgende prijzen:

 sociaal tarief: 2 €
 voorkeurstarief: 1 €

De raad gaat akkoord met een proefperiode van 1 jaar startend op 1 januari 2018. Aan het einde
van dat jaar wordt een evaluatie voorgelegd aan de Raad vooraleer deze manier van werken verder
gezet wordt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van twee bestelwagens. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring aankoop 2 bestelwagens op aardgas

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2017 werd de aankoop van 2 bestelwagens voorzien:
1. Wagen leerwerkplaats: budget : € 35.000 incl. BTW
2. Wagen keuken: budget : € 40.000 incl.; BTW

Beiden zijn vervangingen van bestaande wagens die dateren van respectievelijk 2006 en 2007.
Beide wagens zijn voor het schroot. De schrootwaarde van beide wagens was geraamd op €2500.

Beoordeling In het kader van de opdracht “aankoop 2 bestelwagens” werd een bestek met nr.
20170922/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 54.500,00 exclusief BTW of € 66.470,00
inclusief BTW en is inclusief een onderhoudscontract voor 5 jaar voor beide wagens.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 31 augustus 2017 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 31 augustus 2017 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Garage Bariseau, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk;
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove;
 Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem;
 Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vanderhaeghen, 't Hoge 10 te 8500 Kortrijk.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 22 september 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 20 mei 2018.

Er werd 1 offerte ontvangen van Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove
(€ 58.505,30 exclusief BTW of € 71.263,91 inclusief BTW).
De andere garages (merken) hebben geen bestelwagens op aardgas in hun gamma.
Op 2 oktober 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “aankoop 2
bestelwagens” te gunnen aan de enige bieder, zijnde Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te
8531 Bavikhove, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 58.505,30 exclusief BTW of
€ 71.263,91 inclusief BTW en inclusief een onderhoudscontract voor 5 jaar en de overname van
beide te vervangen voertuigen.

Financiële
toetsing

Budget 35.000 EUR voorzien op Inv. Project 14/28 en 40.000 EUR op Inv. Project
16/05 (cf. meerjarenbudget blz. 52).

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

 De Raad van 31 augustus 2017 goedkeuring lastvoorwaarden, raming en plaatsingsprocedure
en lijst uit te nodigen garages.



Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte
 Verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 oktober 2017,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “aankoop 2 bestelwagens” wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Vandewiele
Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 58.505,30 exclusief BTW of € 71.263,91 inclusief BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20170922/RL/OPZVB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract voor levering van papier. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lasvoorwaarden en gunningswijze raamcontract papier en plotterpapier voor een
periode van 2 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig contract loopt eind 2017 ten einde.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract voor levering van (plot)papier” werd een bestek met
nr. 20171115/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.035,44 exclusief BTW of € 29.082,88
inclusief 21% BTW voor de duur van het contract.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

De voorgestelde gunningscriteria zijn:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 80

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium
prijs

2 kwaliteit van de geleverde stalen 20

De inschrijver voegt stalen en technische fiche van het papier

Deze stalen en technische fiches zullen getest en vergeleken worden door deskundigen.
De technische eisen van het bestek zijn minimum eisen waaraan er moet voldaan worden.

Er wordt gelet op:
papierkwaliteit: opkrulling van papier, opstropping en reactie in de kopiemachine, op verlies van
kwaliteit, uitzicht, ...

Het is een vergelijkende test tussen de verscheidene aanbiedingen.
puntenverdeling:
onvoldoende 0 ptn indien niet voldaan wordt aan de minimum eisen van het bestek.
minder goed 5 ptn
goed 10 ptn
zeer goed 18 ptn
Uitstekend 20 ptn

Financiële
toetsing

Budget Ok. Maakt deel uit van het exploitatiebudget, gespreid over bijna alle
beleidsitems.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere



beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven leveranciers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20171115/RL/OPZVB en de raming voor de opdracht “Raamcontract voor
levering van (plot)papier”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 24.035,44 exclusief BTW of € 29.082,88 inclusief
21% BTW voor de duur van het contract.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. De hierna vermelde leveranciers zullen uitgenodigd worden een
offerte in te dienen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract voor levering van keukendisposables. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lasvoorwaarden en gunningswijze raamcontract disposablemateriaal voor een
periode van 2 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Het huidige raamcontract keukendisposables (=verloren verpakkingen koude lijn, servetten en
placemats…) loopt in december 2017 ten einde.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract disposabel materiaal keuken” werd een bestek met
nr. 20171113/RL/VOPMVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 161.919,78 exclusief BTW of € 195.922,93
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende
overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om
hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Maakt deel uit van het exploitatiebudget, gespreid over verschillende
beleidsitems (i.c. de woonzorgcentra, de centrale keuken en de wijkteams)

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn, en artikel 159, betreffende dwingende en onvoorziene
omstandigheden.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (limiet
van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt) en artikel 43.

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

Bijlagen  bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20171113/RL/VOPMVB en de raming voor de opdracht “raamcontract
disposabel materiaal keuken”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 161.919,78 exclusief BTW of € 195.922,93 inclusief
21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Onderwerp Doornhoutsevoetweg tussen Hulste en Bavikhove. Vestiging van een erfdienstbaarheid en
pachtbeëindiging.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Bij deputatiebesluit van 16/03/2016 werd een stukje voetweg ter hoogte van de Tramstatie te
Bavikhove afgeschaft met het oog op de realisatie van de gelijknamige verkaveling onder de
voorwaarde dat de nieuwe wegenis binnen de verkaveling, dit is de Doornhoutstraat, als
alternatief naar voren wordt geschoven.

De Doornhoutsevoetweg verbindt Hulste (voetweg nummer 28) met Bavikhove (voetweg nummer
29). Aangezien dit een veel gebruikte trage (fietsverbinding) is, wenst de Stad Harelbeke ter
realisatie van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 “veilige functionele fiets- en
wandelverbindingen”, deze trage weg te verbreden van 1,5 naar 3 meter, dit door het vestigen
van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang (openbaar nut).

Beoordeling De huidige trage weg van 1,5 meter breed loopt over vier percelen van het OCMW. Deze percelen
worden sinds oktober 2014 verpacht aan de heer Pieter Demarez.

De nodige innemingen om de Doornhoutsevoetweg te verbreden staan afgebeeld als de loten met
nummers 5, 6, 7 en 8 op het opmetingsplan opgemaakt op 15 september 2016 door de heer
Martin Verbeure, landmeter-expert te Kortrijk.

Het betreft volgende innemingen:

A) : een perceel bouwland, gelegen Darmhoek, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de
kadastrale legger, als bouwland, sectie B nummer 67 E P0000 met een oppervlakte van acht
hectare eenenzestig are achtentwintig centiare (8ha 61a 28ca).
Hierop wordt bedoelde erfdienstbaarheid gevestigd voor een oppervlakte van vier are twaalf
centiare (4 a 12 ca) zoals afgebeeld op lot 5 van voornoemd plan.

B) : een perceel bouwland, gelegen Vlietestraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de
kadastrale legger, als bouwland, sectie B nummer 67 F P0000 met een oppervlakte van één
hectare tweeënzestig are eenennegentig centiare (1ha 62a 91ca).
Hierop wordt bedoelde erfdienstbaarheid gevestigd voor een oppervlakte van één are
vierentachtig centiare (01 a 84 ca), zoals afgebeeld op lot 6 van voornoemd plan.

C) : een perceel bouwland, gelegen Vlietestraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de
kadastrale legger, als bouwland, sectie B nummer 62 F P0000 met een oppervlakte van twee
hectare eenentwintig are drieëntwintig centiare (2ha 21a 23ca)
Hierop wordt bedoelde erfdienstbaarheid gevestigd voor een oppervlakte van één are zestig
centiare (1 a 60 ca), zoals afgebeeld op lot 7 van voornoemd plan.

D) : een perceel bouwland, gelegen Vlietestraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de
kadastrale legger, als bouwland, sectie C nummer 331 M P0000 met een oppervlakte van één
hectare zesendertig are tweeënvijftig centiare (1ha 36a 52ca)
Hierop wordt bedoelde erfdienstbaarheid gevestigd voor een één are zevenentachtig centiare (1
a 87 ca), zoals afgebeeld op lot 8 van voornoemd plan.

De totale inname heeft een oppervlakte van 943 m².

De pachter is bereid om deze pacht voor deze stukken in der minne te beëindigen. Hij zal hiervoor
een vergoeding ontvangen van 943 euro. Deze vergoeding wordt betaald door de stad Harelbeke.
De stad Harelbeke is daarenboven bereid om een vergoeding van € 3.394,80 te betalen aan het
OCMW voor de vestiging van de erfdienstbaarheid.

Financiële
toetsing

Budget De vergoeding van 3.394,80 EUR is niet voorzien in het budget en vormt dus
een extra opbrengst.
De potentiële daling van de pacht is verwaarloosbaar klein.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.



Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Opmetingsplan
 Ontwerp van akte van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang op de percelen
gekadastreerd in de vierde afdeling van Harelbeke, Bavikhove, sectie B, nrs. 67/E, 67/F, 62F en
331/M zoals afgebeeld als de loten met nummers 5, 6, 7 en 8 op het opmetingsplan opgemaakt
op 15 september 2016 door de heer Martin Verbeure, landmeter-expert te Kortrijk.

De raad gaat akkoord met de eindepachtregeling waarbij de vergoeding van 943 euro wordt
betaald aan de pachter door de stad Harelbeke.

De raad gaat akkoord met de vergoeding van 3.394,80 euro die wordt betaald door de stad
Harelbeke aan het OCMW voor de vestiging van de erfdienstbaarheid.

De raad gelast de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid met het verlijden van
deze akte.

De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties zich te vertegenwoordigen bij de ondertekening
van de authentieke akten.

De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
het overschrijven van de akten.

De raad beslist om de opbrengst van de verkopen aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale
bouwwerken.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verkoop van landbouwgrond in Harelbeke voor de uitbreiding van het provinciaal domein De
Gavers.

Indiener Michaël Desmet Dienst Patrimonium

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is eigenaar van een perceel landbouwgrond gelegen langs de Eikenstraat in Stasegem
(Harelbeke).

In de zitting van 17 december 2015 keurde de raad de verkoop aan de provincie West-Vlaanderen
voor de uitbreiding van het provinciaal domein de Gavers goed. De waarde van het perceel werd
toen geschat op 29.704,50 euro.

De akte werd nog niet verleden.

De Vlaamse Landmaatschappij NV (VLM) vraagt om het perceel te kunnen kopen in plaats van de
provincie West-Vlaanderen. In het verleden was het zo voorzien dat de provincie de gronden zou
verwerven en doorverkopen aan de VLM. Deze stap kan worden overgeslagen als de VLM
rechtstreeks koopt van het OCMW.

Het doel van de aankoop blijft nog steeds de uitbreiding van het provinciaal domein De Gavers.

Het perceel werd door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid geschat op
76.383,00 euro.

Beoordeling Het perceel is gekend in de 2de afdeling van Harelbeke, sectie B, nummer 288/H.
De kadastrale oppervlakte is 8.487 m² en het kadastraal inkomen bedraagt 47 euro.

Het perceel wordt verpacht aan de heer Demunster uit Harelbeke. De jaarlijkse pachtprijs
bedraagt 344,96 euro.

Volgens het Gewestplan Kortrijk (goedgekeurd bij KB van 4 november 1977) is het perceel
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het perceel ligt ook in het GRUP
“Afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk” zoals goedgekeurd op 20 januari 2006.

Financiële
toetsing

Budget Deze verkoop is niet voorzien in het lopende desinvesteringsbudget.
Bij update van het meerjarenbudget zal ze wel opgenomen worden.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Schattingsverslag
 Verkoopsbelofte

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de verkoop van het perceel gekend in de 2de afdeling van Harelbeke,
sectie B, nummer 288/H aan de Vlaamse Landmaatschappij NV voor de prijs van € 76.383,00
waarbij de onderhandelingen met de pachter over de uitwinningsvergoeding en de termijn van
vrijmaking gebeuren door de koper.

De raad gaat akkoord met de verkoopbelofte in bijlage.



De raad gelast de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid met het verlijden van
deze akte.

De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties zich te vertegenwoordigen bij de ondertekening
van de akte.

De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
het overschrijven van de akten.

De raad beslist om de opbrengst van de verkopen aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale
bouwwerken.

Opvolging en
communicatie


